
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la atelierul de lucru formare formatori cu genericul 

“Utilizarea tablelor inteligente în activitățile de formare” 

 
02 octombrie 2018                                                                                     mun. Chişinău 

nr. 396/20 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la atelierul de lucru formare formatori cu genericul 

“Utilizarea tablelor inteligente în activitățile de formare”, luînd act de informația 

membrului CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

CONSTATĂ: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul directorului 

Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, privind delegarea judecătorilor 

Dorel Musteață (Judecătoria Chișinău, detașat membru CSM), Angela Bostan (Curtea 

de Apel Chișinău) și Ludmila Ouș (Curtea de Apel Chișinău) pentru participare la 

atelierul de lucru formare formatori cu genericul “Utilizarea tablelor inteligente în 

activitățile de formare”. 

Atelierul de lucru se va desfășura la 03 octombrie 2018, în incinta Institutului 

Național al Justiției, cu începere de la ora 09:00. 

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. c
2
) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Consiliului îi revine competența de a delega judecătorii pentru 

participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va accepta demersul înaintat 

şi va delega judecătorii Dorel Musteață, Angela Bostan și Ludmila Ouș pentru 

participare la atelierul de lucru nominalizat.  

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 4, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acceptă demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la atelierul de lucru formare formatori cu genericul 

“Utilizarea tablelor inteligente în activitățile de formare”. 

2. Se deleagă judecătorii Dorel Musteață (Judecătoria Chișinău, detașat membru 

CSM), Angela Bostan (Curtea de Apel Chișinău) și Ludmila Ouș (Curtea de Apel 

Chișinău) pentru participare la atelierul de lucru formare formatori cu genericul 

“Utilizarea tablelor inteligente în activitățile de formare”, ce se va desfășura la 03 

octombrie 2018, în incinta Institutului Național al Justiției, cu începere de la ora 

09:00. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării.  

4. Hotărîrea se expediază judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

http://www.csm.md/

